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Samenvatting
Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hebben Rijkwaterstaat (RWS) en Oasen het langer termijn effect
berekend van het continueren van de lozing van GenX/FRD-903 door Chemours op de kwaliteit van het
toekomstige drinkwater.
De stof FRD-903 is afkomstig vanuit indirecte lozingen naar het oppervlaktewater van de benedenMerwede door het in Dordrecht gevestigde bedrijf Chemours. In dit rapport wordt het onderzoek
beschreven dat Oasen heeft uitgevoerd naar de huidige en toekomstige concentraties van de stof FRD903 in oevergrondwater bij verschillende lozing scenario’s.
In de scenario’s zijn door Rijkswaterstaat de verwachte concentraties in de rivieren stroomafwaarts van
Chemours berekend voor lozingen van 3600, 2700, 2035 en 20 kg/jr. Dit is gedaan bij een situatie met
een “maatgevende lage afvoer” en een “tijdgemiddelde modale afvoer”.
Vervolgens is door Oasen met geohydrologische modellen doorgerekend tot welke concentraties dit zal
leiden in het opgepompte oevergrondwater. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de verwijdering van
FRD-903 door de huidige zuivering. Omdat FRD-903 zeer goed in water oplosbaar is, polair en persistent
in het milieu, is de verwijdering met de huidige zuivering nihil. De concentratie in drinkwater zal dan
theoretisch ook gelijk worden aan de concentratie in het opgepompte oevergrondwater. Oasen zal het
vanzelfsprekend nooit zo ver laten komen dat in de toekomst de zeer strenge richtwaarden voor
drinkwater worden overschreden, en zal desnoods miljoenen gaan investeren voor extra
zuiveringsinspanningen. Oasen pleit echter voor afbouw van de lozing. Deze stof hoort niet in bronnen
voor drinkwater.
Uit het onderzoek blijkt dat de lozingen in de toekomst kunnen leiden tot concentraties FRD-903 in het
oevergrondwater tot boven de door het Ministerie van IenM afgegeven richtwaarde voor drinkwater van
0,15 µg/l. Bij een lozing van 2035 kg/jr zoals gesteld in de aangescherpt beschikking van april 2017 zal
deze richtwaarde (net) niet worden overschreden. Gezien 1) de onzekerheden in de berekeningen, 2) de
volledige normopvulling en het accumulatie risico als stroomopwaarts in het rijnstroomgebied andere
bedrijven deze zelfde stof willen lozen, 3) de basisgedachte dat je met drinkwater geen risico moet
nemen en deze stoffen niet in deze gehaltes vergund hadden mogen worden, is het lozingsplafond van
2035 kg/jr uit deze beschikking voor Oasen niet acceptabel.

1

Achtergrond, Doel en Aanpak

1.1.

Achtergrond

In 2012 is Dupont/Chemours gestart met de productie van stoffen op basis van nieuwe processen: de
“GenX” technologie. Bij deze productie komt de stof FRD-903 vrij. Chemours heeft sinds 2013
vergunning om maximaal 6400 kg/jr van deze stof te lozen op de RWZI Dordrecht, waarna het als
indirecte lozing op de Beneden Merwede komt. In de aangepast omgevingsvergunning van april 2017 is
dit verlaagd tot 2035 kg/jr.
Van de voorganger van FRD-903, PFOA, is de lozing inmiddels gestaakt. Uit de rapportages van RIVM
[RIVM, 2016b] blijkt dat de huidige en historische blootstelling aan PFOA vanuit drinkwater niet tot
risico’s heeft geleid voor de volksgezondheid.
Voor FRD-903 is door RIVM op basis van een toxicologische evaluaties een richtwaarde afgeleid van
maximaal 0,15 µg/l in drinkwater. Metingen van Oasen gedurende het najaar van 2016 en voorjaar van
2017 tonen aan dat deze nieuwe stof in zeer geringe, maar stijgende concentraties aanwezig is in het
onttrokken oevergrondwater en het drinkwater van een aantal zuiveringslocaties stroomafwaarts van
Chemours. De gevonden waarden in drinkwater variëren van 0,021 tot 0,045 µg/l (februari 2017).
Indicatieve berekeningen, gecombineerd met geo-hydrologisch inzicht en de kenmerken van deze stof
maakt het zeer reëel dat bij continuering van de lozing met de hoeveelheden zoals die sinds 2013 zijn
geloosd (2362-4264 kg/jr), Oasen gedwongen is om versneld extra zuivering neer te zetten om de
concentraties van deze stof onder de richtwaarde te houden.
Met dit inzicht is eind 2016 het gesprek aangegaan met Chemours en de betrokken overheden: het
Waterschap Hollandse Delta (WSHD), Rijkswaterstaat (RWS), Provincie Zuid-Holland en de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). Tevens is op 3 November 2016 met het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu (IenM), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en
Rijkwaterstaat afgesproken dat Rijkswaterstaat en Oasen het te verwachten effect van de lozing van
FRD-903 op de kwaliteit van het toekomstige oevergrondwater gaan berekenen. Dit rapport geeft
hiervan het verslag.
Het gaat om de drie drinkwater productielocaties die stroomafwaarts van Chemours aan de Nieuwe
Maas, De Noord en de monding van de Lek liggen. Hier wordt op enige afstand van de rivier
oevergrondwater gewonnen wat bestaat uit een mengsel van geïnfiltreerd rivierwater en grondwater dat
wordt aangetrokken uit de verdere omgeving. Het aandeel geïnfiltreerd rivierwater is veelal meer dan
80%. Tijdens bodempassage worden de meeste organische microverontreinigingen (gedeeltelijk) uit het
rivierwater gefilterd en vinden omzettings- en afbraakprocessen plaats waardoor de kwaliteit van het
rivierwater verbetert. FRD-903 wordt echter niet door bodempassage beïnvloed en zal dus in dezelfde
concentratie in het oevergrondwater zitten als in de rivier.

1.2.

Het GenX proces en naamgeving stoffen

GenX was de naam van het onderzoekprogramma om een alternatief voor de voorgaande
polymerisatiehulpstof te ontwikkelen. De gekozen oplossing werd vervolgens GenX technologie genoemd.
Belangrijkste reden hiervoor is de bescherming van de technologie (Intellectual Property) die werd
ontwikkeld. De verschillende moleculen die nodig zijn voor de juiste werking in de reactor kregen
vervolgens een FRD volgnummer (FluoroProducts Research & Development).
De stoffen FRD-902 en FRD-903 zijn respectievelijk het zout en het zuur van hetzelfde anion. Figuur 1
geeft het proces weer. De analysemethodes meten het anion. Bij Chemours is het gangbaar om, conform
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vergunningsvoorwaarden voor de lozing, dit anion als FRD-903 te rapporteren. Hetzelfde anion wordt bij
Oasen en in de berichtgeving GenX genoemd. In deze rapportage wordt FRD-903 gebruikt. Hierbij wordt
aangesloten bij de benaming die door Chemours, OZHZ en het RIVM wordt gehanteerd.
In dit proces ontstaat bij het drogen van het eindproduct de stof E1. Bij verhitting ontleedt FRD-903 (of
het zout FRD-902) in E1 door het afstaan van een koolstof atoom. Hierbij ontstaat conform de informatie
van OZHZ geen afvalwater.

Figuur 1: proces en terminologie

1.3.

Eigenschappen FRD-903

Over de eigenschappen van FRD-903 zijn gegevens bekend uit onder meer onderzoek van
onderzoeksinstituut KWR [KWR, 2016] en RIVM [RIVM 2016a en RIVM 2016b].

1.3.1.

Algemene gegevens FRD-903

FRD-903 is een alifatisch gefluoreerd carbonzuur (zie figuren 1 en 2). De chemische naam is ammonium
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoate, maar in het waterig milieu zal de ammonium
groep afsplitsen en het molecuul in ion-vorm (anion, negatief geladen, pKa < 2) voorkomen.
Kenmerkend is de carbonylgroep, de gefluoreerde methylgroep en de ethergroep.

Figuur 2: GenX (FRD-903) of ammonium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoate

Bijlage 1 geeft, gebaseerd op het rapport van RIVM [RIVM 2016a], aanvullende informatie over de stoffen
FRD-902, FRD-903 en E1.

1.3.2.

Gezondheidseffecten en normen

Ten behoeve van de risicoduiding heeft het Ministerie van lenM in 2016 het RIVM gevraagd een
richtwaarde voor GenX-stoffen in drinkwater af te leiden. Deze richtwaarde voor drinkwater is inmiddels
opgeleverd [RIVM, 2016a en 2016b], en bedraagt 0,15 microgram/liter. Deze richtwaarde is gebaseerd
op de huidige wetenschappelijke gegevens in het REACH dossier en wetenschappelijke literatuur zoals
deze door het RIVM zijn geïnterpreteerd. Deze richtwaarde is op 9 februari 2017 per brief aan Oasen
bevestigd door het Ministerie van IenM.

1.4.

Doel en Aanpak Onderzoek

Doel
Het doel van dit onderzoek om voor elke productielocatie stroomafwaarts van Chemours de toekomstige
concentraties met FRD-903 in beeld te brengen, inclusief de onderliggende aannames en onzekerheden.
Aanpak
Voor het beantwoorden van de vragen vanuit het Ministerie van IenM zijn in overleg met Chemours, het
waterschap Hollandse Delta, OZHZ en Rijkswaterstaat een aantal lozingsscenario’s benoemd. Voor de
verspreidingsberekeningen door Rijkswaterstaat is uiteindelijk aangesloten bij de lozingshoeveelheden uit
de huidige vergunning (6400 kg/jr), de vergunningsaanvraag van Chemours (3600 kg/jr), de
conceptbeschikking (2700 kg/jr) en het advies van Rijkswaterstaat, die in de beschikking van april 2017
is bekrachtigd: 2035 kg/jr
Rijkswaterstaat (RWS/WNZ & RWS/WVL) heeft als beheerder van het Rijkswater de mogelijke
verspreiding van de lozing in de stroomafwaarts gelegen rivieren berekend bij de verschillende
lozingsscenario’s en bij een aantal verschillende afvoerscenario’s. Belangrijk discussiepunt hierbij was
welke afvoer een representatief beeld geeft van de gemiddelde concentratie in de stroomafwaarts
gelegen rivier. Uiteindelijk is gekozen voor het doorrekenen van de concentraties bij zowel de
Tijdgemiddelde Modale Afvoer als de Maatgevende Lage Afvoer. Aangenomen wordt dat de meest
waarschijnlijke concentraties zich hier tussen bevinden.
Aansluitend zijn door Oasen geohydrologische (grondwaterstroming) modelberekeningen uitgevoerd die
een beeld geven van de toekomstige concentraties in het ruwe water van de drie betreffende
productielocaties.

1.5.

Toelichting samenspel zuiveringsstations, winvelden en putten Oasen

Figuur 3 geeft de ligging van de in dit onderzoek genoemde productielocaties. Deze worden door Oasen
zuiveringsstations genoemd (ZS). Hier wordt het opgepompte oevergrondwater gezuiverd tot drinkwater.
Tevens zijn de bijbehorende winvelden weergegeven. Een winveld bestaat uit een groot aantal putten,
waarvan het water via een verzamelleiding naar de zuivering wordt gebracht. Het onttrokken
oevergrondwater ondergaat een bodempassage. De gemiddelde verblijftijd in de ondergrond tussen de
rivier en de put hangt onder meer af van de afstand tot de rivier en de hoeveelheid onttrokken water. De
individuele putten van een winveld kennen verschillende verblijftijden. Het ruwe water dat uit deze
putten wordt onttrokken kan enkele jaren geleden, maar ook decennia terug uit de rivier in de bodem
geïnfiltreerd zijn. Er wordt altijd een mix van putten met diverse verblijftijden gebruikt in het
drinkwaterzuiveringsproces. In sommige gevallen wordt op een zuiveringsstation drinkwater gemaakt
vanuit meerdere winvelden. Op de productielocatie ZS Schuwacht wordt bijvoorbeeld drinkwater
gemaakt van oevergrondwater uit een direct langs de Lek bij het zuiveringsstation gelegen winveld
(Schuwacht) en een verder landinwaarts gelegen winveld (Tiendweg). Dit is met een pijl aangegeven.
Tevens zijn de namen van de verschillende riviertakken ingevoegd. In tabel 1 is eveneens de relatie van
zuiveringsstations, winvelden en rivieren weergegeven. In de verdere tekst worden deze als bekend
verondersteld.
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In de figuur is ook aangegeven of er oevergrondwater of diep grondwater wordt onttrokken. De kwaliteit
van het oevergrondwater staat direct onder invloed van de rivier. Het diepe grondwater is ouder, en
wordt vanonder een dikke kleilaag gewonnen en is daardoor minder beïnvloed door het
oppervlaktewater.

Figuur 3: ligging rivieren, winvelden en zuiveringslocaties Oasen

1.6.

Invloed lozing Chemours op winvelden Oasen

In Figuur 4 is de door Rijkswaterstaat met een immissietoets berekende verspreiding van FRD-903
geschetst. Deze is vooral stroomafwaarts, maar opvallend is dat FRD-903 door getijdewerking ook
meerdere kilometers stroomopwaarts van Kinderdijk op de Lek verwacht wordt. Uit getijdeberekeningen
volgt dat dit tot ca 10 km vanaf stroomopwaarts Kinderdijk kan stromen. In de figuur zijn de namen en
locaties van de productielocaties en winplaatsen stroomafwaarts van Chemours in rood aangegeven.

Figuur 4: ligging Chemours berekende verspreiding FRD-903 (GenX) en ligging zuiveringsstations
stroomafwaarts van Chemours

1.7.

Kenmerken zuiveringsstations en winvelden Oasen

Tabel 1 geeft een overzicht van de zuiveringsstations van Oasen en een aantal voor deze studie
relevante kenmerken. Naast de gemiddelde levering in Miljoen m3/jr, is aangegeven welke winvelden
aangesloten zijn op de genoemde zuivering, en wat de aard is van het winveld (onttrekt het
oevergrondwater, diep grondwater of een mix). Ook is aangegeven uit welke rivier het oevergrondwater
wordt onttrokken en welke zuiveringsstap aanwezig is voor de verwijdering van organische
microverontreinigingen (OMV). Voor de verblijftijd van het water zijn de berekende 10, 50 en 90
percentiel waarden gegeven. Deze geven een beeld van de gemiddelde verblijftijd (50 percentiel) en de
spreiding van de verblijftijd (De 10 en 90 percentielwaarde). De 10 percentielwaarde geeft een indicatie
van de kortste verblijftijd. 10% van het water heeft een verblijftijd korter dan de genoemde waarde.
Voor winveld Schuwacht is dit een waarde van één jaar.

Tabel 1: Overzicht en kenmerken zuiveringslocaties Oasen

Locatienaam
(levering in

Aangesloten
winvelden

Type
winveld

Rivier

Verblijftijd
Rivier-Bron

Verwijdering
OMV

10/50/90
percentiel in jaren

Mm3/jr,
2016)

Zuiveringsstations Oasen stroomafwaarts van Chemours
Ridderkerk
(3,1)

Lekkerkerk
(2,4)

Crezéepolder
(HIA)

Mix: diep &
oevergrond-

Ridderkerk

water

Schuwacht

Oevergrond

Tiendweg

Noord
&

Actieve kool

Nieuwe
Maas
Lek

-water
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Locatienaam
(levering in

Aangesloten
winvelden

Type
winveld

Rivier

2016)

Nieuw-

Verwijdering
OMV

10/50/90
percentiel in jaren

Mm3/jr,

Lekkerland
(2,3)

Verblijftijd
Rivier-Bron

NieuwLekkerland

Oevergrond

Lek

4/8/69

Actieve kool

Diep

Lek

32/200/2600

Actieve kool

Lek

Diep: 40/450/1200
Ondiep: 2/550

Actieve kool

2/9/200

Actieve kool

8/25/105

Actieve kool

-water

Overige Zuiveringsstations Oasen
Lexmond
(11,1)

Lexmond
Vianen

Langerak
(8,5)

Diep
Ondiep

Mix: diep &
Oevergrond

Provinciale
weg, Dijklaan

Oevergrond
water

Lek

Oevergrond

Oude

water /
grondwater

Rijn

water
Bergambacht
(13,5)

en
Schoonhoven
Kamerik
(2,7)

Kamerik

In de tabel is een scheiding gemaakt tussen de zuiveringsstations stroomafwaarts van Chemours en de
overige oevergrondwaterwinningen van Oasen, die niet onder invloed van de lozing staan.
Op de genoemde winvelden wordt oevergrondwater opgepompt als bron voor de productie van
drinkwater. Hiervoor zijn pompputten geslagen tot in de zandlagen van het eerste of tweede
watervoerend pakket, tussen de 10 en 100 meter diep. De pompputten liggen meestal in een raai
loodrecht of parallel aan de rivier. Alle pompputten zijn in de buurt van een rivier gesitueerd, waardoor
het grootste deel van het onttrokken water afkomstig is van de rivier. Een klein deel is afkomstig vanuit
de omringende polders. Zowel het rivierwater als het polderwater legt een weg af door de ondergrond
voordat het in de pompput wordt opgepompt. De tijd dat het water onderweg is noemen we verblijftijd.
De verblijftijd van het water en ook de verhouding rivierwater/polderwater varieert per pompput,
afhankelijk van de ligging en de diepte van de pompput. Voor de verblijftijd is ook de afstand tot de
rivier bepalend. Hoe verder een pompput van de rivier vandaan ligt, hoe langer het rivierwater onderweg
is. Er wordt dan ouder rivierwater opgepompt.
De gegeven verdeling van de verblijftijden zijn overgenomen uit de waterkwaliteitsrapportage 2016
[Oasen, 2016c]. Uit het overzicht volgt dat de kortste verblijftijden voor de winvelden van de
Crezéepolder, Ridderkerk, Schuwacht en Nieuw-Lekkerland in de ordegrootte van enkele jaren liggen.
Een hydrologisch rekenmodel geeft inzicht in de oorsprong van het onttrekkingswater en de verblijftijden
van het water in de ondergrond. Dit wordt weergegeven met stroombanen (figuur 3). Een stroombaan
geeft de afgelegde weg van het water vanaf maaiveld door de ondergrond weer. Een stroombaan start
vanaf een punt in de rivier of polder en komt uiteindelijk aan in de pompput. In één pompput komen
meerdere stroombanen samen. Ter illustratie zijn in figuur 5 de pompputten en bijbehorende
stroombanen voor de winvelden Lekkerkerk-Tiendweg, Lekkerkerk-Schuwacht en Nieuw-Lekkerland
weergegeven.

Verblijftijd (jaar)

Tiendweg

Naam winveld

Schuwacht

Nieuw-lekkerland

Figuur 5: stroombanenkaart voor Lekkerkerk-Schuwacht, Lekkerkerk-Tiendweg en De Put. De
verschillende kleuren indiceren de verblijftijden.

De stroombanenkaart laat zien dat pompputten die verder van de rivier vandaan liggen ouder rivierwater
oppompen (verloop donkerblauw -> rood). Pompputten dichtbij de rivier, zoals de pompputten van
Lekkerkerk-Schuwacht pompen relatief jong water op (rode en oranje lijnen). De pompputten van
Tiendweg liggen in een raai loodrecht op de rivier. Iedere pompput in de raai heeft een andere afstand
tot de rivier en onttrekt rivierwater van een andere ouderdom.
De berekende stroombanen maken inzichtelijk hoe een lozing in de rivier zich door de bodem beweegt en
uiteindelijk terecht komt in het onttrokken grondwater van de pompputten. Deze stroombanen zijn als
basis gebruikt om te bepalen hoe de lozing van FRD-903 in het rivierwater van invloed is op de kwaliteit
van het opgepompte oevergrondwater.
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2

Meetgegevens FRD-903 Oasen

2.1.

Inleiding

Als gevolg van de bevindingen rond het PFOA [Oasen, 2016a] zijn in juli 2016 de
ruwwaterverzamelstromen en het reinwater (drinkwater) van de stroomafwaarts gelegen winningen
geanalyseerd op FRD-903. Nadat deze stof in zeer geringe, maar meetbare concentraties (ruim onder de
richtwaarde) aanwezig bleek, zijn in september 2016 van alle locaties monsters genomen inclusief de
meest rivierwaarts gelegen pompputten van de winvelden Lekkerkerk-Tiendweg, Lekkerkerk-Schuwacht,
Ridderkerk, Nieuw-Lekkerland en Hendrik-Ido-Ambacht. In December 2016 is ook het rivierwater op een
3-tal plekken gedurende 3 achtereenvolgende weken gemeten. De analyse is door een gespecialiseerd
laboratorium uitgevoerd: het RIKILT in Wageningen. De onderste analysegrens van RIKILT voor FRD-903
is 0,001 µg/L. De meetonzekerheid is 5-10%, gebaseerd op herhaalbaarheids-tests (RIKILT, 2017). In
onderstaande paragrafen staan de metingen beschreven.
Om de verwachtte ontwikkeling van FRD-903 in het opgepompte oevergrondwater goed te volgen is
vanaf januari 2017 de analyse van FRD-903, samen met PFOA en nog een tiental fluorverbindingen,
opgenomen in het standaard bewakingsprogramma van Oasen met een frequentie van 4 keer per jaar.

2.2.

Gegevens Ruw en Rein

De resultaten van ruwwater en reinwater tot en met februari 2017 staan samengevat weergegeven in
tabel 2. Hieruit blijkt dat FRD-903 in meetbare concentraties voorkomt in het ruwe water van de
oevergrondwaterwinningen stroomafwaarts van Chemours. FRD-903 wordt niet aangetroffen (< 0,001
µg/l) in de diepe winvelden van Lexmond en Langerak, maar ook niet in de oevergrondwaterwinningen
bovenstrooms op de Lek, die niet onder invloed van de lozing staan. Waar twee waarden staan zijn het
de waarden van twee verschillende inkomende ruwwater-verzamelleidingen.
Tabel 2: concentraties FRD-903 in ruw- en reinwater

Locatienaam
(winveld)

FRD-903 in Ruwwater
(µg/L)
juli
2016

september
2016

FRD-903 in Reinwater
(µg/L)
februari
2017

juli
2016

september
2016

februari
2017

0,012

0,010

0,045

0,021

0,021

0,021

Zuiveringsstations Oasen stroomafwaarts van Chemours
Hendrik-IdoAmbacht

0,0450,073

Ridderkerk

0,0170,024

0,0020,008

Lekkerkerk

0,054*

0,050

0,056

Lekkerkerk
(Tiendweg)

0,00280,003

0,00250,0026

0,002

NieuwLekkerland

0,0016

0,014

0,030

0,0015
0,0016

0,015

0,030

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

0,0035

(Schuwacht)

Overige Zuiveringsstations Oasen
Lexmond

<0,001

Langerak
(Ondiep)

<0,001

Langerak
(Diep)

<0,001

<0,001

Locatienaam
(winveld)

FRD-903 in Ruwwater
(µg/L)

FRD-903 in Reinwater
(µg/L)

Bergambacht

0,00110,0023

0,00250,0026

0,00180,0019

0,00260,0035

Kamerik

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

* indicatief resultaat: buiten de range van de ijkstandaard.

2.3.

Gegevens Rivierputten

Om nieuwe microverontreinigingen uit de rivier tijdig te detecteren, hanteert Oasen het begrip
“rivierput”. Per winveld wordt de bron die het dichtste bij de rivier staat (de rivierput) regulier
bemonsterd en geanalyseerd op alle microverontreinigingen die door het RIWA of andere instanties
significant verhoogd in de rivier zijn aangetoond. Op deze wijze worden nieuwe verontreinigingen tijdig
gesignaleerd voordat ze in het gemengd ruwe water tot overschrijdingen leiden. Dat geeft de
gelegenheid om in te grijpen, bijvoorbeeld door de zuivering aan te passen. Deze rivierputten zijn nu
gebruikt om een indicatie te krijgen van de concentraties FRD-903 die onderweg zijn. Tabel 3 geeft het
overzicht.
Tabel 3: Concentraties FRD-903 in “rivierputten”

Locatienaam

FRD-903 in rivierputten (µg/L)

(winveld)
september

februari

2016

2017

Hendrik-Ido-

0,117

Ambacht
Ridderkerk

0,074

0,136

Lekkerkerk
(Schuwacht)

0,060

0,065

Lekkerkerk
(Tiendweg)

0,014

0,039

NieuwLekkerland

0,009

0,018

Lexmond

<0,001

<0,001

Langerak
(Ondiep)

0,002

Langerak
(Diep)

<0,001

Bergambacht

0,003

Kamerik

n.v.t.

2.4.

<0,001

n.v.t.

Gegevens Rivier

Gedurende drie weken (16, 20 en 27 December 2016) heeft Oasen op drie plekken wekelijks een monster
genomen van het rivierwater (zie figuur 6).
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Figuur 6: monstername Oasen december 2016

De gemiddelde concentratie bij punt 2 en 3 (Ridderkerk en Kinderdijk) was 0,141 µg/l, met een spreiding
van 0,113-0,228 µg/l. Bij punt 1 langs de noordoever van de Beneden Merwede (Papendrecht) was het
gemiddelde lager: 0,061 µg/l (spreiding 0,036-0,118 µg/l). Als we deze resultaten leggen naast de
berekende verspreiding van FRD-903 van het lozingspunt, is dit geen verrassing. Bij punt 1 stroomt FRD903 in een “pluim” langs de zuidoever van de Beneden Merwede, waardoor langs de noordoever
concentraties laag blijven.

2.5.

Conclusies

Uit de metingen blijkt dat FRD-903 inderdaad stroomafwaarts van Chemours in het rivierwater en het
onttrokken oevergrondwater aanwezig is. De concentraties zijn stijgend. Zowel in de meest rivierwaarts
gelegen putten als in het ruw- en reinwater. Dit is in lijn met de verwachting: uiteindelijk zal de concentratie
FRD-903 in gemengd ruwwater stijgen tot ongeveer de concentraties in de rivier. Afhankelijk van de
verblijftijd tussen rivier en puttenveld gaat dit langzaam of snel.

3

Scenario’s verspreiding FRD-903

3.1.

Inleiding

Met Chemours, OZHZ, Rijkwaterstaat, het Waterschap Hollandse Delta en Oasen is afgesproken om een
4-tal lozing scenario’s door te rekenen. De lozingsgegevens over de jaren 2013-2015 zijn aangereikt
door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). De scenario’s zijn besproken en vastgesteld in een
gezamenlijk overleg op 12 januari 2017. Door Rijkswaterstaat (WVL) zijn uiteindelijk een 4-tal scenario’s
doorgerekend die iets afwijken van de overeengekomen scenario’s. De reden hiervoor is dat in januari
2017 een ambtshalve wijziging van de lozingsvergunning is voorgesteld, en hierop een zienswijze is
ingediend door Rijkswaterstaat die een aantal eerder vastgestelde scenario’s minder relevant maakte. In
tabel 4 staan de doorgerekende lozingsscenario’s genoemd.
Tabel 4: doorgerekende scenario's Rijkswaterstaat.

Scenario

Lozing (kg/jr)

Huidige vergunning

6400

Aanvraag Chemours

3600

Beschikking OZHZ

2700

Advies RWS (advies 1, korte termijn)

2035*

* Voor dit scenario is de door RIVM afgeleide richtwaarde van 0,15 µg/l voor FRD-903 als vertrekpunt
gehanteerd. 2035 kg/jr is ook de waarde die op basis van het advies van Rijkswaterstaat in april 2017 in
de beschikking van de omgevingsdienst is vastgelegd.
In de zienswijze van Rijkswaterstaat [Rijkswaterstaat 2017b] is daarnaast het effect doorgerekend van
een lozing van 20 kg/jr. Dit is de lozing die conform de immissietoets aanvaardbaar zou zijn, onder
aanname dat de norm hiervoor gelijk is aan de richtwaarde voor drinkwater.
De door Rijkswaterstaat doorgerekende scenario’s zijn toegevoegd als bijlage 2.

Het effect van de industriële lozing van Chemours
aanwezigheid van FRD-903 in oevergrondwater

op

de

Pagina 16 van 60

4

Verspreidingsberekeningen Rijkswaterstaat

4.1.

Inleiding

Rijkswaterstaat (RWS/WNZ & WVL) heeft op verzoek van het Ministerie van IenM, voor de beschreven
scenario’s doorgerekend wat deze lozingen voor effect hebben op de gemiddelde rivierwaterkwaliteit op
de Noord en de Nieuwe Maas ter hoogte van de monding van de Hollandse IJssel. Dit is gerapporteerd in
bijlage 2.
Met behulp van immissietoets zijn de concentraties als functie van de afstand tot het lozingspunt
berekend. De immissietoets (www.immissietoets.nl) berekent de menging als functie van de afstand tot
het lozingspunt. Deze mengfactor wordt gebruikt bij de beoordeling van de lokale effecten (mengzonetoets). Voor de beoordeling van de consequenties voor de beschermde gebieden, in het geval de
beschermde gebieden zich bevinden buiten het waterlichaam waar de lozing plaatsvindt, wordt uitgegaan
van volledige menging. Voor de beoordeling van effecten van een lozing moet zowel voor de mengzone
toets als de beoordeling van de effecten voor beschermde gebieden worden uitgegaan van de
maatgevende lage afvoer, de (netto) afvoer die 90% van de tijd wordt overschreden.
Voor het begrip van het instrumentarium, de uitgevoerde berekeningen en de consequenties van de
verschillende aannames op de berekende concentraties, zijn in paragraaf 4.2 de meest relevante keuzes
toegelicht.
4.2.

Berekende verspreiding FRD-903 in de rivier stroomafwaarts van Chemours

De verwachtte verspreiding van FRD-903 op de Beneden Merwede en de Noord is weergegeven in figuur
7. Duidelijk te zien is dat de geloosde concentratie niet gelijk mengt over de volle breedte van de rivier,
maar lange tijd als een geconcentreerde pluim langs de oevers van de rivier loopt. De concentratie in
deze pluim is vanzelfsprekend hoger dan wanneer FRD-903 volledig zou mengen in het rivierwater.

Beoordeling consequenties voor
benedenstrooms gelegen beschermde
gebieden zoals (oever)
grondwaterwinningen.

Beoordeling van de lokale consequenties van
de lozing voor de waterkwaliteit met
immissietoets (mengzone)

Figuur 7: verspreiding FRD-903 vanaf lozingspunt

4.2.1.

Welk afvoerdebiet geeft een representatieve concentratie?

De verdunning van de lozing wordt, naast verspreiding van de lozing in pluim-vorm, ook bepaald door de
maatgevende afvoer van de Beneden Merwede en de afvoerverdeling van de Noord / Oude Maas. Een
belangrijke vraag in dit onderzoek is: In hoeveel water wordt de lozing verdund en wat wordt de
representatieve gemiddelde concentratie in de rivier op jaarbasis?
De eerste aanname was dat de berekende concentratie bij de gemiddelde rivier-afvoer de
representatieve gemiddelde concentratie zou opleveren die voor Oasen relevant is. Deze aanname bleek
niet juist. De afvoer van de Rijn blijkt statistisch niet normaal verdeeld en varieert door het jaar heen
sterk. De gemiddelde afvoer (berekend over 10 jaar) van de Rijn is 2200 m3/s. De tijdgemiddelde
modale afvoer (de afvoer die 50% van de tijd wordt onder- en overschreden) is echter minder: 1750
m3/s. Er wordt bij hoge afvoer in korte tijd veel water afgevoerd, zodat berekeningen met het
gemiddelde debiet tot een onderschatting van de tijdgemiddelde concentraties zou leiden. De afvoer kan
ook per jaar sterk verschillen. Daarom gebruikt Rijkswaterstaat voor het wegen van de impact van
lozingen de maatgevende lage afvoer. Dit is de afvoer die slechts 10% van de tijd in een jaar wordt
onderschreden. Door deze “worst-case” aanpak wordt door Rijkswaterstaat geborgd dat ook bij lage
afvoer het rivier water kwalitatief acceptabel blijft.
Naast de afvoer is ook het aandeel van het water dat vanaf de Beneden Merwede richting de Noord
stroomt van belang. De ratio Noord/Oude Maas neemt af bij toenemende afvoer. Dus als de afvoer via de
Beneden Merwede toeneemt bij hogere Rijnafvoer, neemt het aandeel dat hiervan via de Noord stroomt
af (zie figuur 8).

1750 m3/s: 76,4 % over de Noord

2200 m3/s: 62,2 % over de Noord

Figuur 8: afvoerverdeling Noord/Oude Maas bij gemiddeld getij

In de situatie met gemiddelde Rijnafvoer (2200 m3/s) bedraagt de afvoer in de Beneden Merwede 547
m3/s. Het aandeel dat via de Noord stroomt bedraagt dan 62.2%. Het netto debiet dat via de Noord
stroomt is dan 0.622*547 = 340 m3/s [Zie bijlage 2]. Dit is lager dan het netto debiet in de Noord bij de
tijdgemiddelde modale Rijnafvoer van 1750 m3/s. Het afvoerdebiet in de Beneden Merwede bedraagt
dan 467 m3/s. Het netto afvoerdebiet via de Noord bedraagt dan 0.764*467=357 m3/s. Hierdoor zijn de
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berekende concentraties in de Noord bij gemiddelde afvoer hoger zijn dan bij de tijdgemiddelde modale
afvoer. Dit geeft aan hoe complex deze situatie is. De RWS notitie “Restafvoerverdeling op het
splitsingspunt Beneden Merwede/Noord/Oude Maas” [RWS, 2017] beschrijft dit probleem.
De gemiddelde concentratie in de rivier is door Rijkswaterstaat berekend op basis van zowel de
tijdgemiddelde modale afvoer als ook de maatgevend lage afvoer. De verwachting is dat deze waarden
de bandbreedte weergeven van de realistisch te verwachten concentraties.
In de tabellen 5 tot en met 8 zijn de door Rijkswaterstaat berekende concentraties gegeven voor de vier
genoemde lozings-scenario’s. In de tabellen is zowel de berekende concentratie in de pluim als de
berekende concentratie bij volledige menging weergegeven.
Bij de lagere doorgerekende lozingsvrachten (2035 en 2700 kg/jr) blijken de berekende gemiddelde
concentraties in de Noord voor de maatgevende lage afvoer en voor de tijdgemiddelde modale afvoer
dezelfde orde grootte te hebben. Dat betekent dat bij deze scenario’s de berekende concentraties
minder afhankelijk zijn van de afvoeraannames, en dus robuust zijn.
De vetgedrukte concentraties in tabel 5, 6, 7, 8 en 9 zijn gebruikt als input voor de verdere
berekeningen door Oasen.

Tabel 5: door RWS berekende concentraties scenario huidige vergunning, 6400 kg/jr
6400

Maatgevende lage afvoer (pluim, aan de oever)
Maatgevende
menging)

lage

afvoer

(gemiddeld,

Monding

Noord

Monding

Noord
(µg/l)

(µg/l)

Hollandse
IJssel
(µg/l)

3,113

volledige

Tijdgemiddelde modale afvoer (pluim, aan de oever)

0,778
0,471

2,873

Tijdgemiddelde modale afvoer (gemiddeld, volledige
menging)

0,460
0,406

0,277

0,154

Tabel 6: door RWS berekende concentraties scenario aanvraag Chemours, 3600 kg/jr
3600

Monding
Noord
(µg/l)

Maatgevende lage afvoer (pluim, aan de oever)

1,751

Noord
(µg/l)

Monding
Hollandse
IJssel
(µg/l)

Maatgevende
menging)

lage

afvoer

(gemiddeld,

volledige

Tijdgemiddelde modale afvoer (pluim, aan de oever)

0,438
0,265

1,616

Tijdgemiddelde modale afvoer (gemiddeld, volledige
menging)

0,259
0,228

0,183

0,117

Tabel 7: door RWS berekende concentraties scenario beschikking OZHZ, 2700 kg/jr
2700

Maatgevende lage afvoer (pluim, aan de oever)

Monding

Noord

Monding

Noord
(µg/l)

(µg/l)

Hollandse
IJssel
(µg/l)

1,313

0,328

2700

Monding
Noord
(µg/l)

Noord
(µg/l)

Monding
Hollandse
IJssel
(µg/l)

Maatgevende
menging)

lage

afvoer

(gemiddeld,

volledige

Tijdgemiddelde modale afvoer (pluim, aan de oever)

0,199
1,212

Tijdgemiddelde modale afvoer (gemiddeld, volledige
menging)

0,194
0,112

0,183

0,065

Tabel 8: door RWS berekende concentraties scenario Rijkswaterstaat advies 1, 2035 kg/jr
2035

Monding
Noord
(µg/l)

Maatgevende lage afvoer (pluim, aan de oever)
Maatgevende lage afvoer (gemiddeld, volledige
menging)
Tijdgemiddelde modale afvoer (pluim, aan de oever)
Tijdgemiddelde modale afvoer (gemiddeld, volledige
menging)

0,990

Noord
(µg/l)

0,150

Monding
Hollandse
IJssel
(µg/l)
0,247
0,146

0,138

0,129
0,088

0,913

Tabel 9: door RWS berekende concentraties scenario Rijkswaterstaat advies 2, 20 kg/jr
2035

Monding
Noord
(µg/l)

Noord
(µg/l)

Monding
Hollandse
IJssel
(µg/l)
0,002
0,001

Maatgevende lage afvoer (pluim, aan de oever)
0,010
Maatgevende lage afvoer (gemiddeld, volledige
0,001
menging)
Tijdgemiddelde modale afvoer (pluim, aan de oever)
Tijdgemiddelde modale afvoer (gemiddeld, volledige
0,001
0,001
menging) *1
*1: afgeleid van berekening RWS voor lage afvoer en gemiddelde afvoer, zienswijze 2017

4.2.2. Welke scenario’s zijn gekozen en welke aannames zijn gedaan om tot een “realistic
worst case” berekening te komen?
Uit de berekeningen van Rijkswaterstaat blijkt dat op de rivier met name in de pluim hogere
concentraties FRD-903 worden verwacht. Dit is een belangrijk gegeven voor de winning Crezéepolder te
Hendrik-Ido-Ambacht, die aan de westoever van de Noord is gelegen, aan de kant van de pluim.
Desalniettemin wordt aangenomen dat de winningen de berekende gemiddelde volledig gemengde
kwaliteit aantrekken. Dit kan leiden tot een onderschatting van de uiteindelijk berekende concentraties.
Uit de tabellen blijkt ook dat de berekende concentraties in de Noord hoger zijn dan bij de monding van
de Hollandse IJssel. Tevens kan worden aangenomen dat de concentraties in Lek-monding lager zullen
zijn dan in de Noord. Door getijwerking kan de FRD-903 concentratie zich vanuit de Noord verspreiden
tot 10 kilometer stroomopwaarts van Kinderdijk oostwaarts de Lek op , maar bij normale afvoer over de
Lek zal dit per saldo met eb weer westwaarts naar zee wegspoelen.
Rijkswaterstaat geeft aan dat de concentraties in de Lekmonding ter plaatse van Krimpen aan de Lek en
Nieuw-Lekkerland op basis van berekeningen gemiddeld 10-20% van concentraties van de Noord zullen
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zijn (mond. Comm. Dju Bijstra, RWS-WVL). De gemeten waarden en gerapporteerde historische
reconstructie van de PFOA concentraties in de Lekmonding laten echter zien dat 60-65% meer realistisch
is [Oasen, 2016]. Voor de “realistic worst case” is dan ook uitgegaan van de aanname dat in de
Lekmonding dezelfde concentraties zullen worden aangetroffen als op de Noord. Dit zal voor de locaties
langs de Lek, Nieuw-Lekkerland en Lekkerkerk, leiden tot enige overschatting van de uiteindelijk
berekende concentraties in het opgepompte oevergrondwater.
Per saldo is de aanname dat, gegeven de onzekerheden en bandbreedtes in de afvoer en de
afvoerverdeling, de “pluimvorming” en de impact van de getijwerking, met de gehanteerde
uitgangspunten een “realistic worst case” beeld zal worden gekregen van de concentraties in de
oevergrondwaterwinningen van Oasen.
4.3.

Uitgangspunten voor vervolgberekeningen Oasen

Uit de berekeningen blijkt dat de verwachte concentraties op de rivier bij de genoemde lozingsdebieten
sterk afhangen van de plek in de rivier (pluim of niet), het rivierdebiet waarmee gerekend is en voor
welk punt stroomafwaarts de concentraties worden bepaald.
Voor de vervolgberekeningen door Oasen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

De door Rijkswaterstaat berekende concentraties bij Maatgevende Lager Afvoer (MLA) en
Tijdgemiddelde Modale Afvoer (TMA);
De door Rijkswaterstaat berekende gemiddelde waarden met volledige menging en niet met
de waarden in de pluim;
Voor de locaties Lekkerkerk en Nieuw-Lekkerland worden de door Rijkswaterstaat berekende
concentraties in de Noord aangehouden voor de concentraties in de Lek-monding;
Voor de locatie Ridderkerk, die het merendeel van het onttrokken water uit de Nieuwe Maas
ontvangt, zijn de door Rijkswaterstaat berekende waarden in de Nieuwe Maas maatgevend.
De lozing vóór 2012 is 0 kg/jr
Voor de jaren 2013-2016 zijn de lozingen conform de opgaves van Chemours/OZHZ over
deze periode aangehouden.
Van de lozingen na 2017 is aangenomen dat deze continu is en constant.

Figuur 9 en 10 geven de resulterende concentraties van de verschillende lozings-scenario’s in de tijd voor
de Noord bij de Maatgevende Lage Afvoer (Figuur 9) en de Tijdgemiddelde Modale Afvoer (Figuur 10).

Figuur 9: resultaten berekende concentratieverloop voor de Noord bij diverse lozingsscenario's
(3600/2700/2035 en 20 kg/jr) en Maatgevende Lage Afvoer.

Figuur 10: resultaten berekende concentratieverloop voor de Noord bij diverse lozingsscenario's
(3600/2700/2035 en 20 kg/jr) en Tijdgemiddelde Modale Afvoer.
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5

Modellering winvelden Oasen

5.1.

Inleiding

De huidige en toekomstige concentraties FRD-903 in het onttrokken oevergrondwater zijn berekend met
grondwaterstromingsmodellen waarin de stroming van het water vanuit de rivier naar de bronnen van
Oasen wordt gesimuleerd. De rivierconcentraties die Rijkswaterstaat heeft berekend zijn als input voor
deze modellen gebruikt. In de navolgende paragrafen wordt de gebruikte methode beschreven.
5.2.

Modelberekeningen verblijftijd en aandeel rivierwater

Met geohydrologische modellen zijn stroombaanberekeningen uitgevoerd en stroombanen gegenereerd.
Op basis van deze stroombanen zijn voor iedere pompput de verblijftijden van het onttrokken water
berekend. De verblijftijd geeft aan hoe lang het water onderweg is van de rivier naar de pompput.
Verblijftijd is nooit één vaste waarde maar altijd een bereik, omdat de pompput water aantrekt van een
groter gebied. Op de stroombanenkaarten zoals bijvoorbeeld afgebeeld in figuur 5, is dit te zien aan het
feit dat in een pompput meerdere stroombanen samenkomen. De pompput trekt zowel water aan van de
rivier als ook van de polders in de omgeving. De stroombanen zijn gebruikt om voor iedere pompput de
verhouding tussen rivierwater en polderwater in het onttrekkingswater te berekenen.
De stroombanen zijn met de grondwaterstromingsmodellen berekend volgens de zgn. “influence area”
methode. Hierbij wordt vanaf elk gridpunt in het model getracht een stroombaan te starten richting de
pompputten. Alleen de stroombanen die de pompputten bereiken worden weergegeven. Elke stroombaan
heeft een bepaalde verblijftijd in de bodem en voegt een bepaalde hoeveelheid water toe aan het
onttrekkingsdebiet. Dit wordt voor alle stroombanen cumulatief weergegeven in een verblijftijdskromme.
Hieruit is af te lezen hoeveel van het totale onttrekkingsdebiet binnen x aantal jaar in de pompput
aankomt.
Op basis van de stroombanen is ook in beeld gebracht welk deel van het onttrokken water uit de rivier
afkomstig is. Over het algemeen is het grootste deel van het onttrokken water afkomstig uit de rivier,
omdat de winvelden dichtbij de rivier liggen. Ter illustratie zijn in figuur 11 de verblijftijdsskrommen voor
rivierwater en polderwater apart weergegeven voor put 8 (GLTPD08Z) op winveld Lekkerkerk-Tiendweg.
Deze figuur laat zien dat ongeveer 90% van het water uit de rivier onttrokken wordt, en dat de
verblijftijd van 50% van het water vanaf de rivier tot aan deze pompput circa 15 jaar is (1 log = 10
jaar).

Figuur 11: verblijftijdskrommen voor winput 8 (GLTPD08Z) van WP Lekkerkerk-Tiendweg, voor
water dat afkomstig is uit de rivier (rood) en voor water dat afkomstig is uit de polder (blauw).

Voor de winvelden Lekkerkerk, Nieuw-Lekkerland en Ridderkerk ondiep zijn de stroombaanberekeningen
uitgevoerd met bestaande modellen. Deze zijn opnieuw doorgerekend met een stationair debiet voor de
pompputten. Het stationaire debiet is per winveld bepaald als het gemiddeld onttrokken debiet over de
afgelopen 20 jaar (zie bijlage 3) en gelijkmatig verdeeld aan de pompputten toegekend.
Voor de winvelden Ridderkerk diep en Hendrik-Ido-Ambacht is uitgegaan van eerder berekende
verblijftijdskrommen. Voor de winvelden Hendrik-Ido-Ambacht en Ridderkerk diep is uitgegaan van de
verblijfstijdskrommes zoals gerapporteerd in het rapport “Resultaten verblijftijdsberekeningen winningen
Oasen in Zuid-Holland” [Royal Haskoning, 2012] .

5.3.

Toekenning Winlocaties aan rivieren

De winvelden van Lekkerkerk-Schuwacht, Lekkerkerk-Tiendweg en Nieuw-Lekkerland onttrekken het
grootste deel van hun water uit de rivier de Lek. Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht onttrekken het
grootste deel van hun water uit respectievelijk de Nieuwe Maas en de Noord. Figuur 12 geeft nogmaals
de ligging van de genoemde winlocaties en rivieren.
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Figuur 12: Ligging Chemours, berekende verspreiding FRD-903 en stroomafwaarts gelegen
zuiveringslocaties

5.4.

Berekening historische en toekomstige concentratie FRD-903 in ruwwater

Om de concentratie FRD-903 in het onttrokken oevergrondwater te berekenen, zijn de berekende
scenario’s van Rijkswaterstaat als uitgangspunt gebruikt. Op basis van de berekende verblijftijden per
winveld, het berekende aandeel rivierwater in onttrekkingswater en de aangenomen concentratie voor
polderwater, is de concentratie FRD-903 in het ruwwater berekend voor de periode 2000 tot 2100. Het
ruwwater is het verzamelde water van alle pompputten in een winveld.
Ten aanzien van de verblijftijden is uitgegaan van de verblijftijden per winveld omdat het ruwwater een
mengsel is van alle putten in het winveld. Als ruwwaterstromen van een winveld samen met andere
winvelden worden gezuiverd dan is ook het totaal van die winvelden berekend horend bij een specifieke
zuivering. De verblijftijden per winveld zijn berekend met bestaande Triwaco modellen.
In het eerdere Rapport over PFOA [Oasen, 2016] is de validatie van de modellen meer uitgebreid
beschreven.

6

Resultaten voorspellingsberekeningen

6.1.

Inleiding

Op basis van de in hoofdstuk 5 beschreven methodiek zijn met grondwaterstromingsmodellen voor de
afzonderlijke winvelden de concentraties op de rivier doorgerekend en zijn toekomstige concentraties in
het onttrokken ruwe water per winveld berekend. In de navolgende paragrafen is de gebruikte methode
verder toegelicht en worden de berekeningsresultaten gepresenteerd.
6.2.

Berekende concentratie FRD-903 in het ruwwater

Voor de verschillende winvelden en zuiveringsstations is de FRD-903 concentratie in het ruwwater
berekend voor de periode 2000 tot 2100. Hierna worden de resultaten per winveld voor de drie
doorgerekende lozing scenario’s (3600 kg/jr, 2700 kg/jr en 2035 kg/jr) gepresenteerd en besproken. In
de grafieken worden per scenario steeds twee lijnen weergegeven. Een dunne zwarte lijn, die de
berekeningsresultaten geeft gebaseerd op de maatgevende lage afvoer, en een dikkere okergele lijn die
de berekeningsresultaten geeft gebaseerd op de tijdgemiddelde modale afvoer. Het scenario 6400 kg/jr
is niet doorgerekend. Gezien de lozingen tot op heden en het feit dat Chemours zelf in december 2016
een lozingsvergunning heeft aangevraagd van maximaal 3600 kg/jr, maakt dat 6400 kg/jr geen
realistisch scenario is.
6.2.1.

Lekkerkerk (Schuwacht en Tiendweg)

In de Zuiveringslocatie Lekkerkerk wordt het ruwwater van de winvelden Tiendweg en Schuwacht bij
elkaar gevoegd en gezamenlijk gezuiverd. Daarom is de berekening uitgevoerd voor de beide winvelden
tezamen. De gemeten waarden (gemiddeld) is toegevoegd.

Richtwaarde

Figuur 13: berekende concentratie GENX/FRD-903 in ruwwater van Lekkerkerk (Schuwacht en
Tiendweg samen) voor het lozingsscenario 3600 kg/jr (●= meting)
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Richtwaarde

Figuur 14: berekende concentratie GENX/FRD-903 in ruwwater van Lekkerkerk (Schuwacht en
Tiendweg samen) voor het lozingsscenario 2700 kg/jr (●= meting)

Figuur 15: berekende concentratie GENX/FRD-903 in ruwwater van Lekkerkerk (Schuwacht en
Tiendweg samen) voor het lozingsscenario 2035 kg/jr (●= meting)

De berekende curves laten zien dat vanaf 2016 de concentratie in het ruwwater bij de lozingsscenario’s
3600 kg/jr en 2700 kg/jr stijgt tot uiteindelijk een waarde hoger dan de richtwaarde van 0,15 µg/l in
2030-2040. Alleen lozingsscenario 2035 kg/jr blijft onder de richtwaarde.
De berekende “knik” en terugval in de grafiek na enkele jaren wordt veroorzaakt door het feit dat de
eerste jaren (2013-2015) meer is geloosd dan in de meeste scenario’s. De lozingconcentraties uit 20132014 bereiken als eerste de putten van winveld Schuwacht t, waarna het gemiddelde gehalte weer iets
daalt. Pas na circa 2020 bereikt het rivierwater met FRD-903 de putten van winveld Tiendweg, waarna
deze ook een bijdrage gaan leveren aan de gemiddelde concentratie en het gemiddelde weer toeneemt.
Er is een aanvullende berekening uitgevoerd voor het scenario dat door Rijkswaterstraat in haar
zienswijze [Rijkswaterstaat, 2017b] wordt geadviseerd. Dit betreft een lozing van 2035 kg/jr per direct
die na enige tijd afneemt tot 20 kg/jr (Aanname: na 5 jaar). Het resultaat is weergegeven in figuur 16.
Hieruit blijkt dat in de eerste jaren concentraties gelijk zijn aan concentraties van het scenario 2700
kg/jr, en dat pas na 2030 weer verbetering optreedt. Dit is logisch, er is immers al een “batch” van 10
jaar verontreinigd rivierwater onderweg. Pas nadat dit is opgepompt zal de verminderde lozing effect
hebben.
Figuur 16 illustreert dan ook goed de kracht en de zwakte van oevergrondwaterwinningen. Door de
spreiding van de verblijftijd zijn deze goed in staat om kortdurende verontreinigingen op te vangen. Een
langdurige verontreiniging (meerdere jaren) leidt echter tot langdurige verontreiniging van de bron.

Figuur 16: berekende concentratie GENX/FRD-903 in ruwwater van Lekkerkerk (Schuwacht en
Tiendweg samen) voor het lozingsscenario 2035 en afbouw naar 20 kg/jr in 5 jaar.
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6.2.2.

Winveld Schuwacht alleen

Mocht de toevoer vanuit het winveld Tiendweg door bijvoorbeeld (ruwwater) leidingbreuk gestaakt
moeten worden, dan wordt de zuivering van Lekkerkerk slechts eenzijdig gevoed door het winveld
Schuwacht. In dat geval zal de komende jaren, door de hogere lozingen in de periode 2013-2016 die al
onderweg zijn, zelfs het lozingsscenario 2035 kg/jr tot overschrijding van de richtwaarde kunnen leiden
(figuur 17). Monitoring van de afzonderlijke winvelden blijft dan ook noodzakelijk.

Richtwaarde

Figuur 17: berekende concentratie GENX/FRD-903 in ruwwater van Lekkerkerk-Schuwacht voor het
lozingsscenario 2035 kg/jr (●= meting)

6.2.3.

Nieuw Lekkerland

De berekeningen laten zien dat vanaf circa 2016 de concentratie in het ruwwater bij de lozingsscenario’s
3600 kg/jr en 2700 kg/jr stijgt tot boven de richtwaarde van 0,15 µg/l rond respectievelijk 2020 en 2030
(figuur 18 en 19). Alleen het lozingsscenario 2035 kg/jr blijft onder de richtwaarde (figuur 20).

Richtwaarde

Figuur 18: Berekende concentratie GENX/FRD-903 in ruwwater van ZS De Put (Nieuw-Lekkerland)
voor het lozingsscenario 3600 kg/jr (●= meting)

Richtwaarde

Figuur 19: Berekende concentratie GENX/FRD-903 in ruwwater van ZS De Put (Nieuw-Lekkerland)
voor het lozingsscenario 2700 kg/jr (●= meting)
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Figuur 20: Berekende concentratie GENX/FRD-903 in ruwwater van ZS De Put (Nieuw-Lekkerland)
voor het lozingsscenario 2035 kg/jr (●= meting)

6.2.4.

Ridderkerk, Winveld Hendrik-Ido-Ambacht en Ridderkerk

De berekende, gecombineerde, curve laat zien dat vanaf circa 2015 de concentratie in het ruwwater
stijgt (figuur 21, 22, 23). De eindconcentraties zijn echter lager dan van de locaties Nieuw-Lekkerland en
Lekkerkerk. Enerzijds omdat een gedeelte van het water uit diepere zandlagen wordt gewonnen waar de
komende tientalen jaren geen significante concentratie van FRD-903 wordt verwacht. Anderzijds omdat
de winning van Ridderkerk vooral water uit de Nieuwe Maas aantrekt dat lagere concentraties FRD-903
bevat dan de Noord door verdunning met water uit de Lek. In alle lozingsscenario’s blijft de berekende
concentratie uiteindelijk onder de richtwaarde, al is dat voor het 3600 kg/jr scenario niet ruim (figuur
21).

Richtwaarde

Figuur 21: berekende concentratie FRD-903 in ruwwater van de gezamenlijke winvelden van
Ridderkerk (ZS Reijerwaard) en winveld Crezéepolder (Hendrik-Ido-Ambacht) voor het
lozingsscenario 3600 kg/jr (●= meting)

Figuur 22: berekende concentratie FRD-903 in ruwwater van de gezamenlijke winvelden van
Ridderkerk (ZS Reijerwaard) en winveld Crezéepolder (Hendrik-Ido-Ambacht) voor het
lozingsscenario 2700 kg/jr (●= meting)
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Figuur 23: berekende concentratie FRD-903 in ruwwater van de gezamenlijke winvelden van
Ridderkerk (ZS Reijerwaard) en winveld Crezéepolder (Hendrik-Ido-Ambacht) voor het
lozingsscenario 2035 kg/jr (●= meting)

6.2.5.

Samenvattende tabel berekeningsresultaten

In tabel 10 zijn de modelresultaten samengevat weergegeven. Voor elke locatie en voor elk
lozingsscenario is aangegeven in welk jaar de richtwaarde in het ruwe water wordt overschreden volgens
de uitgevoerde berekeningen. Dit betekent overigens niet dat de noodzakelijke reductie van de lozing
kan wachten tot dat jaar. Zoals blijkt uit figuur 16, er is al een “batch” met FRD-903 verontreinigd
rivierwater onderweg naar de putten van Oasen. Als Chemours nu stopt met lozen zal die “batch” altijd
nog worden opgepompt.
Tabel 10: berekend moment van overschrijding richtwaarde per locatie per lozings-scenario

Zuiveringsstation

Winvelden

Lozingsscenario

Berekend moment
van overschrijding
richtwaarde 150 ng/l
in ruwwater

Ridderkerk

HIA en Ridderkerk

3600

n.v.t.

Ridderkerk

HIA en Ridderkerk

2700

n.v.t.

Ridderkerk

HIA en Ridderkerk

2035

n.v.t.

Lekkerkerk

Schuwacht en Tiendweg

3600

2025

Lekkerkerk

Schuwacht en Tiendweg

2700

2040-2050

Lekkerkerk

Schuwacht en Tiendweg

2035

n.v.t.

Nieuw-Lekkerland

Nieuw-Lekkerland

3600

2023-2025

Nieuw-Lekkerland

Nieuw-Lekkerland

2700

2030-2045

Nieuw-Lekkerland

Nieuw-Lekkerland

2035

n.v.t

6.3.

Conclusie voorspellingsberekeningen

Uit de berekeningen volgt dat alleen het scenario 2035 kg/jr voldoende is om onder de richtwaarde te
blijven. Uit de berekeningen met een aangenomen afbouw van de lozing blijkt dat zelfs dan de stof lang
meetbaar zal zijn in het onttrokken oevergrondwater.
De metingen van FRD-903 in het onttrokken oevergrondwater zijn in lijn met de berekende waarden.
Oasen zal het vanzelfsprekend nooit zo ver laten komen dat in de toekomst de zeer strenge richtwaarden
voor drinkwater worden overschreden, en zal desnoods miljoenen gaan investeren voor extra
zuiveringsinspanningen.
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7

Verwijdering FRD-903 in huidige zuivering

7.1.

Inleiding

FRD-903 is goed in water oplosbaar, polair en persistent in het milieu. Diverse studies tonen aan dat dit
type fluorverbindingen met kortere ketens dan bijvoorbeeld PFOA, nog slechter worden verwijderd door
actieve kool [Mei Sun e.a., 2016]. FRD-903 is ook weinig vluchtig en wordt nauwelijks biologisch
afgebroken. De conventionele zuiveringen van Oasen met o.a. beluchting, zandfiltratie en actieve kool
zullen de stof nauwelijks verwijderen.
Om vast te kunnen stellen wat de verwijdering van FRD-903 door de zuivering is, zijn voor alle locaties
drie series monsters genomen, op 25 juli 2016, 8 september 2016 en 6-7 februari 2017. De analyses zijn
uitgevoerd door het RIKILT middels LC-MS. De resultaten zijn weergegeven in tabel 11.
Waar twee waarden staan zijn het de waarden van twee verschillende inkomende ruwwaterverzamelleidingen.
Tabel 11: concentraties FRD-903 in ruw- en reinwater

Locatienaam
(winveld)

FRD-903 in Ruwwater
(µg/L)
juli
2016

september
2016

FRD-903 in Reinwater
(µg/L)
februari
2017

juli
2016

september
2016

februari
2017

0,012

0,010

0,045

0,021

0,021

0,021

0,030

0,0015
0,0016

0,015

0,030

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

0,0035

Zuiveringsstations Oasen stroomafwaarts van Chemours
Hendrik-IdoAmbacht

0,045-

Ridderkerk

0,0170,024

0,0020,008

0,073

Lekkerkerk
(Schuwacht)

0,054*

0,050

0,056

Lekkerkerk

0,0028-

0,0025-

0,002

(Tiendweg)

0,003

0,0026

NieuwLekkerland

0,0016

0,014

Overige Zuiveringsstations Oasen
Lexmond

<0,001

Langerak

<0,001

(Ondiep)

<0,001

Langerak
(Diep)

<0,001

Bergambacht

0,00110,0023

0,00250,0026

0,00180,0019

0,00260,0035

Kamerik

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

* indicatief resultaat: buiten de range van de ijkstandaard.

7.2.

Conclusies met betrekking tot de verwijdering van FRD-903 door actief koolfiltratie

In tabel 12 en figuur 24 is de relatie weergegeven tussen FRD-903 verwijdering en de looptijd, uitgedrukt
in aantal bedvolumina. Hierbij wordt aangenomen dat alleen de actief koolfilters potentieel bijdragen aan
de verwijdering van FRD-903 en dat er geen bijdrage is van andere zuiveringsstappen. Bedvolumina is een
maat voor de ouderdom van de kool sinds aanschaf of reactivatie. Voor het bepalen van de verwijdering

is voor de locaties waar twee ruwwaterpunten zijn bemonsterd het gemiddelde genomen. Als voorbeeld is
op ZS Reijerwaard (Ridderkerk) op 25/07/16 FRD-903 in concentraties van 0,0173 en 0,0244 µg/L
gemeten, voor het bepalen van de verwijdering is het gemiddelde van 0,0208 µg/L gebruikt.
Tabel 12: relatie tussen gemiddeld aantal bedvolumina en verwijdering van FRD-903 door Actief
Koolfiltratie.

Uit de tabel blijkt dat de verwijdering van FRD-903 in de huidige zuiveringen inderdaad verwaarloosbaar
is. Er is wel variatie zichtbaar in de gemeten verwijderingspercentages. Dit kan verklaard worden door de
onnauwkeurigheid van 5 tot 10% bij de LC-MS bepaling van perfluorverbindingen.
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Figuur 24: Statistische relatie tussen gemiddelde bedvolumina en verwijdering/doorslag van GenX
door actief koolfiltratie.

Uit de figuur blijkt tevens dat er ook een slechte correlatie is met het aantal bedvolumina (R2 = 15,6%).
Nieuwe of recent gereactiveerde actieve kool geeft geen betere verwijdering dan “oudere” kool met een
hoger aantal bedvolumina.
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Verder valt op dat in enkele gevallen de concentratie GenX in reinwater (drinkwater) zelfs hoger is dan in
ruwwater. Dit is, naast de meetonzekerheid,waarschijnlijk te wijten aan het feit dat de bemonsterde ‘batch’
ruwwater niet exact dezelfde is als de bemonsterde ‘batch’ reinwater, vanwege de tijd die het
zuiveringsproces vraagt. In die tijd kunnen wijzigingen in de putschakelingen leiden tot een andere
samenstelling van het ruwwater en de waterkwaliteit doen veranderen. Het totaalbeeld is consistent met
de bestaande literatuur [ Mei Sun et al, 2016]: de zuivering met actief kool verwijdert geen FRD-903.

7.3.

Gevolgen voor de concentraties in drinkwater

Op basis van de verwaarloosbare verwijdering van FRD-903 in de huidige zuivering, kan worden
geconcludeerd dat, zonder ingrepen, de toekomstige concentraties in het drinkwater gelijk zullen zijn als
die in het onttrokken oevergrondwater. Oasen zal het vanzelfsprekend nooit zo ver laten komen dat in de
toekomst de zeer strenge richtwaarden voor drinkwater worden overschreden, en zal desnoods miljoenen
gaan investeren voor extra zuiveringsinspanningen.

8

Samenvattende conclusies

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hebben Rijkwaterstaat (RWS) en Oasen het langer termijn effect
berekend van het continueren van de lozing van GenX/FRD-903 door Chemours op de kwaliteit van het
toekomstige drinkwater.
De stof FRD-903 is afkomstig vanuit indirecte lozingen naar het oppervlaktewater van de benedenMerwede door het in Dordrecht gevestigde bedrijf Chemours. In dit rapport wordt het onderzoek
beschreven dat Oasen heeft uitgevoerd naar de huidige en toekomstige concentraties van de stof FRD903 in oevergrondwater bij verschillende lozing scenario’s.
In de scenario’s zijn door Rijkswaterstaat de verwachte concentraties in de rivieren stroomafwaarts van
Chemours berekend voor lozingen van 3600, 2700, 2035 en 20 kg/jr. Dit is gedaan bij een situatie met
een “maatgevende lage afvoer” en een “tijdgemiddelde modale afvoer”.
Vervolgens is door Oasen met geohydrologische modellen doorgerekend tot welke concentraties dit zal
leiden in het opgepompte oevergrondwater. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de verwijdering van
FRD-903 door de huidige zuivering. Omdat FRD-903 zeer goed in water oplosbaar is, polair en persistent
in het milieu, is de verwijdering met de huidige zuivering nihil. De concentratie in drinkwater zal dan
theoretisch ook gelijk worden aan de concentratie in het opgepompte oevergrondwater. Oasen zal het
vanzelfsprekend nooit zo ver laten komen dat in de toekomst de zeer strenge richtwaarden voor
drinkwater worden overschreden, en zal desnoods miljoenen gaan investeren voor extra
zuiveringsinspanningen. Oasen pleit echter voor afbouw van de lozing. Deze stof hoort niet in bronnen
voor drinkwater.
Uit het onderzoek blijkt dat de lozingen in de toekomst kunnen leiden tot concentraties FRD-903 in het
oevergrondwater tot boven de door het Ministerie van IenM afgegeven richtwaarde voor drinkwater van
0,15 µg/l. Bij een lozing van 2035 kg/jr zoals gesteld in de aangescherpt beschikking van april 2017 zal
deze richtwaarde (net) niet worden overschreden. Gezien 1) de onzekerheden in de berekeningen, 2) de
volledige normopvulling en het accumulatie risico als stroomopwaarts in het rijnstroomgebied andere
bedrijven deze zelfde stof willen lozen, 3) de basisgedachte dat je met drinkwater geen risico moet
nemen en deze stoffen niet in deze gehaltes vergund hadden mogen worden, is het lozingsplafond van
2035 kg/jr uit deze beschikking voor Oasen niet acceptabel.
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Bijlage 2: afvoerverdeling en scenarioberekeningen
Rijkswaterstaat
Beoordeling van de lozing van GENX afkomstig van Dupont Chemours (RWS, 10 maart
2017)
De lozing van Dupont Chemours vindt plaats op de Beneden Merwede zie onderstaande figuur.
Figuur 1

Ligging van de lozingspluim als gevolg van lozing bij eb.

Beoordeling van consequenties van de lozing

Beoordeling van lokale consequenties van de lozing

voor benedenstrooms gelegen beschermde

voor

gebieden, in dit geval het gebied wat wordt

de

waterkwaliteit

met

immissietoets

(mengzone)

gebruikt voor drinkwater-winning middels
oeverinfiltratie.

Het betreft een getijden water. De Beneden Merwede komt uit in de Noord waar via oeverfiltratie
drinkwater wordt ingenomen. De lozing van GENX mag geen onacceptabele effecten voor de
aquatische ecologie en mag de inname van drinkwater niet negatief beïnvloeden. Om na te gaan of
de lozing van GENX leidt ongewenste lokale effecten voor aquatische ecologie moet de lozing
worden beoordeeld met behulp van de immissietoets (zie bijlage 2.1). Met de immissietoets
worden zowel de lokale effecten in de directe nabijheid van de lozing als de mogelijke effecten op
benedenstroomse gelegen beschermde gebieden, zoals bijvoorbeeld drinkwaterbeschermingszones
en zwemwaterlocaties.
In het navolgende wordt nader ingegaan op de resultaten van de beoordeling. Het gaat hierbij om
de te verwachten concentraties aan GENX in oppervlaktewater, zowel in de directe nabijheid van de
lozing als verder benedenstrooms, uitgaande van verschillende lozingsvrachten aan GENX op
jaarbasis, te weten: 6400 kg/j, 3600 kg/j, 2700 kg/j en 2035 kg/j. Dit is gedaan voor verschillende
afvoersituaties: tijdsgemiddelde modale afvoer, gemiddelde afvoer en de maatgevende lage
afvoer.
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BEREKENDE CONCENTRATIES AAN GENX UITGAANDE VAN VERSCHILLENDE LOZINGSVRACHTEN EN AFVOERSCENARIO’S
In deze bijlage zijn de berekende concentraties weergegeven op verschillende locaties benedenstroomse gelegen van de lozing, uitgaande van
verschillende afvoeren en geloosde jaarvrachten.

Resultaten bij (tijdgemiddelde) modale afvoer
Resultaten RWS:
tijdgemiddelde modale afvoer
gemiddelde lozing GENX
afvoer [m3/s]

vracht
[kg/j]
6400

afst. tot lozing

concentratie aan de oever in pluim [ng/l]:
1000 m monding Noord monding Holl. IJssel
4545
2873
406
467

467

gemiddelde concentraties na volledige menging [ng/l]
Noord
monding Holl. IJssel
Maassluis
435
277
154

561

357

561

1314

*) berekeningen uitgevoerd met immissietoets: de maximale concentratie in de pluim wordt bereikt tijdens eb aan de linker oever (712 ng/l). De breedte van de pluim bedraagt ca. 26.42% van
de breedte van het watersysteem (er is nog niet sprake van volledige menging). De concentratie gemiddeld over het dwarsprofiel van het watersysteem bedraagt ter hoogte van dit punt 435 ng/l.

Omdat in de nabijheid van de lozing nog lang niet volledig is gemengd en de lozingspluim aan de oever ligt (zie bijlage 1) zijn de concentraties in de
mengzone als functie van de afstand berekend met behulp van de immissietoets. Omdat er sprake is van heen en weer gaande getijdenbeweging en
scheepvaart zal op grotere afstand de menging toenemen en op een zeker moment sprake zijn van volledige menging. Dit is de laagste concentratie die
gegeven de lozingsvracht en netto afvoer van het watersysteem in het oppervlaktewater kan voorkomen. Een lozingsvracht van 6400 kg/jr resulteert is
een momentane vracht van 6400/8760/3600=0.000203 kg/s.
Bij de splitsing van de Nieuwe Merwede en de Noord gaat in dit geval bij gemiddelde afvoer ca. 23.5% rechtdoor richting Oude Maas. Bij een afvoer van
357 m3/s in de Noord leidt dit tot een gemiddelde concentratie na volledige menging van 0.765*0.000203/357*1 E9 = 435 ng/l. De concentraties in de
Nieuwe waterweg en ter hoogte van de Hollandsche IJssel worden op een zelfde manier berekend uitgaande van de gemiddelde debieten zoals
weergegeven in de tabel. Voor Maassluis wordt gecorrigeerd voor het deel dat via de Oude Maas stroomt. De facto betekent dit dat de concentratie als
volgt wordt berekend: 0.000203/1314*1E9 = 154 ng/l.
Voor de overige situaties (andere vrachten of afvoeren) vinden de berekeningen op analoge wijze plaats.

Resultaten RWS:
tijdgemiddelde modale afvoer
gemiddelde lozing GENX

vracht
[kg/j]
3600

afst. tot lozing

afvoer [m3/s]

concentratie aan de oever in pluim [ng/l]:
1000 m monding Noord monding Holl. IJssel
2557
1616
228
467

467

gemiddelde concentraties na volledige menging [ng/l]
Noord
monding Holl. IJssel
Maassluis
244
156
87

561

357

561

1314

*) berekeningen uitgevoerd met immissietoets: de maximale concentratie in de pluim wordt bereikt tijdens eb aan de linker oever (401 ng/l). De breedte van de pluim bedraagt ca. 26.42% van
de breedte van het watersysteem (er is nog niet sprake van volledige menging). De concentratie gemiddeld over het dwarsprofiel van het watersysteem bedraagt ter hoogte van dit punt 244 ng/l.

Resultaten RWS:
tijdgemiddelde modale afvoer
gemiddelde lozing GENX

vracht
[kg/j]
2700

afst. tot lozing

afvoer [m3/s]

concentratie aan de oever in pluim [ng/l]:
1000 m monding Noord monding Holl. IJssel
1918
1212
171
467

467

561

gemiddelde concentraties na volledige menging [ng/l]
Noord
monding Holl. IJssel
Maassluis
183
117
65
357

561

1314

*) berekeningen uitgevoerd met immissietoets: de maximale concentratie in de pluim wordt bereikt tijdens eb aan de linker oever (301 ng/l). De breedte van de pluim bedraagt ca. 26.42% van
de breedte van het watersysteem (er is nog niet sprake van volledige menging). De concentratie gemiddeld over het dwarsprofiel van het watersysteem bedraagt ter hoogte van dit punt 183 ng/l.
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Resultaten RWS:
tijdgemiddelde modale afvoer
gemiddelde lozing GENX
afvoer [m3/s]

vracht
[kg/j]
2035

afst. tot lozing

concentratie aan de oever in pluim [ng/l]:
1000 m monding Noord monding Holl. IJssel
1445
913
129
467

467

561

gemiddelde concentraties na volledige menging [ng/l]
Noord
monding Holl. IJssel
Maassluis
138
88
49
357

561

1314

*) berekeningen uitgevoerd met immissietoets: de maximale concentratie in de pluim wordt bereikt tijdens eb aan de linker oever (227 ng/l). De breedte van de pluim bedraagt ca. 26.42% van
de breedte van het watersysteem (er is nog niet sprake van volledige menging). De concentratie gemiddeld over het dwarsprofiel van het watersysteem bedraagt ter hoogte van dit punt 138 ng/l.

Resultaten bij gemiddelde afvoer
Resultaten RWS:
gemiddelde afvoer
gemiddelde lozing GENX

vracht
[kg/j]
6400

afst. tot lozing

afvoer [m3/s]

concentratie aan de oever in pluim [ng/l]:
1000 m monding Noord monding Holl. IJssel
3881
2452
266
547

547

gemiddelde concentraties na volledige menging [ng/l]
Noord
monding Holl. IJssel
Maassluis
371
173
137

730

340

730

1480

*) berekeningen uitgevoerd met immissietoets: de maximale concentratie in de pluim wordt bereikt tijdens eb aan de linker oever (608 ng/l). De breedte van de pluim bedraagt ca. 26.42% van
de breedte van het watersysteem (er is nog niet sprake van volledige menging). De concentratie gemiddeld over het dwarsprofiel van het watersysteem bedraagt ter hoogte van dit punt 371 ng/l.

Resultaten RWS:
gemiddelde afvoer
gemiddelde lozing GENX

vracht
[kg/j]
3600

afst. tot lozing

afvoer [m3/s]

concentratie aan de oever in pluim [ng/l]:
1000 m monding Noord monding Holl. IJssel
2183
1380
150
547

547

gemiddelde concentraties na volledige menging [ng/l]
Noord
monding Holl. IJssel
Maassluis
209
97
77

730

340

730

1480

*) berekeningen uitgevoerd met immissietoets: de maximale concentratie in de pluim wordt bereikt tijdens eb aan de linker oever (342 ng/l). De breedte van de pluim bedraagt ca. 26.42% van
de breedte van het watersysteem (er is nog niet sprake van volledige menging). De concentratie gemiddeld over het dwarsprofiel van het watersysteem bedraagt ter hoogte van dit punt 209 ng/l.

Een lozingsvracht van 3600 kg/j komt overeen met een lozing van 3600/8760/3600 = 0.000114 kg/s. Bij de splitsing van de Nieuwe Merwede en de
Noord gaat bij gemiddelde afvoer ca. 38% rechtdoor richting Oude Maas. Bij een afvoer van 340 m3/s in de Noord leidt dit tot een gemiddelde
concentratie na volledige menging van 0.62*0.000114/340*1E9 = 209 ng/l. De concentraties in de Nieuwe waterweg en ter hoogte van de Hollandsche
IJssel worden op een zelfde manier berekend uitgaande van de gemiddelde debieten zoals weergegeven in de tabel. Voor Maassluis wordt gecorrigeerd
voor het deel dat via de Oude Maas stroomt. De facto betekent dit dat de concentratie als volgt wordt berekend: 0.000114/1480*1E9 = 77 ng/l voor de
gemiddelde afvoersituatie.
Voor de overige situaties (andere vrachten of afvoeren) vinden de berekeningen op analoge wijze plaats.
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Resultaten RWS:
gemiddelde afvoer
gemiddelde lozing GENX

vracht
[kg/j]
2700

afst. tot lozing

afvoer [m3/s]

concentratie aan de oever in pluim [ng/l]:
1000 m monding Noord monding Holl. IJssel
1637
1035
112
547

547

730

gemiddelde concentraties na volledige menging [ng/l]
Noord
monding Holl. IJssel
Maassluis
157
73
58
340

730

1480

*) berekeningen uitgevoerd met immissietoets: de maximale concentratie in de pluim wordt bereikt tijdens eb aan de linker oever (257 ng/l). De breedte van de pluim bedraagt ca. 26.42% van
de breedte van het watersysteem (er is nog niet sprake van volledige menging). De concentratie gemiddeld over het dwarsprofiel van het watersysteem bedraagt ter hoogte van dit punt 157 ng/l.

Resultaten RWS:
gemiddelde afvoer
gemiddelde lozing GENX
afvoer [m3/s]

vracht
[kg/j]
2035

afst. tot lozing

concentratie aan de oever in pluim [ng/l]:
1000 m monding Noord monding Holl. IJssel
1234
780
85
547

547

730

gemiddelde concentraties na volledige menging [ng/l]
Noord
monding Holl. IJssel
Maassluis
118
55
44
340

730

1480

*) berekeningen uitgevoerd met immissietoets: de maximale concentratie in de pluim wordt bereikt tijdens eb aan de linker oever (193 ng/l). De breedte van de pluim bedraagt ca. 26.42% van
de breedte van het watersysteem (er is nog niet sprake van volledige menging). De concentratie gemiddeld over het dwarsprofiel van het watersysteem bedraagt ter hoogte van dit punt 118 ng/l.

Resultaten bij maatgevende lage afvoer
Resultaten RWS:
maatg. lage afvoer:
gemiddelde lozing GENX

vracht
[kg/j]
6400

afst. tot lozing

afvoer [m3/s]

concentratie aan de oever in pluim [ng/l]:
1000 m monding Noord monding Holl. IJssel
4925
3113
778
431

431

gemiddelde concentraties na volledige menging [ng/l]
Noord
monding Holl. IJssel
Maassluis
471
460
238

317

310

317

852

*) berekeningen uitgevoerd met immissietoets: de maximale concentratie in de pluim wordt bereikt tijdens eb aan de linker oever (883 ng/l). De breedte van de pluim bedraagt ca. 22.24% van de
breedte van het watersysteem (er is nog niet sprake van volledige menging). De concentratie gemiddeld over het dwarsprofiel van het watersysteem bedraagt ter hoogte van dit punt 471 ng/l.

Resultaten RWS:
maatg. lage afvoer:
gemiddelde lozing GENX

vracht
[kg/j]
3600

afst. tot lozing

afvoer [m3/s]

concentratie aan de oever in pluim [ng/l]:
1000 m monding Noord monding Holl. IJssel
2770
1751
438
431

431

gemiddelde concentraties na volledige menging [ng/l]
Noord
monding Holl. IJssel
Maassluis
265
259
134

317

310

317

852

*) berekeningen uitgevoerd met immissietoets: de maximale concentratie in de pluim wordt bereikt tijdens eb aan de linker oever (497 ng/l). De breedte van de pluim bedraagt ca. 22.24% van de
breedte van het watersysteem (er is nog niet sprake van volledige menging). De concentratie gemiddeld over het dwarsprofiel van het watersysteem bedraagt ter hoogte van dit punt 265 ng/l.

Omdat in de nabijheid van de lozing nog lang niet volledig is gemengd en de lozingspluim aan de oever ligt (zie bijlage 1) zijn de concentraties in de
mengzone als functie van de afstand berekend met behulp van de immissietoets. Omdat er sprake is van heen en weer gaande getijdenbeweging en
scheepvaart zal op grotere afstand de menging toenemen en op een zeker moment sprake zijn van volledige menging. Dit is de laagste concentratie die
gegeven de lozingsvracht en netto afvoer van het watersysteem in het oppervlaktewater kan voorkomen. Een lozingsvracht van 3600 kg/jr resulteert is
een momentane vracht van 3600/8760/3600=0.000114 kg/s. Bij de splitsing van de Nieuwe Merwede en de Noord gaat bij maatgevende lage afvoer ca.
28% rechtdoor richting Oude Maas en ca. 72% naar de Noord. Bij een afvoer van 310 m3/s in de Noord leidt dit tot een gemiddelde concentratie na
volledige menging van 0.72*0.000114/310*1E9 = 265 ng/l. Lokaal (in het zuidelijke deel van de Noord) kan de concentratie in de pluim, waar nog niet
sprake is van volledige menging, hoger uitvallen. Voor andere vrachten vindt de berekening van de concentraties plaats op analoge wijze.
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Resultaten RWS:
maatg. lage afvoer:
gemiddelde lozing GENX

vracht
[kg/j]
2700

afst. tot lozing

afvoer [m3/s]

concentratie aan de oever in pluim [ng/l]:
1000 m monding Noord monding Holl. IJssel
2078
1313
328
431

431

317

gemiddelde concentraties na volledige menging [ng/l]
Noord
monding Holl. IJssel
Maassluis
199
194
100
310

317

852

*) berekeningen uitgevoerd met immissietoets: de maximale concentratie in de pluim wordt bereikt tijdens eb aan de linker oever (372 ng/l). De breedte van de pluim bedraagt ca. 22.24% van de
breedte van het watersysteem (er is nog niet sprake van volledige menging). De concentratie gemiddeld over het dwarsprofiel van het watersysteem bedraagt ter hoogte van dit punt 199 ng/l.

Resultaten RWS:
maatg. lage afvoer:
gemiddelde lozing GENX
afvoer [m3/s]

vracht
[kg/j]
2035

afst. tot lozing

concentratie aan de oever in pluim [ng/l]:
1000 m monding Noord monding Holl. IJssel
1566
990
247
431

431

317

gemiddelde concentraties na volledige menging [ng/l]
Noord
monding Holl. IJssel
Maassluis
150
146
76
310

317

852

*) berekeningen uitgevoerd met immissietoets: de maximale concentratie in de pluim wordt bereikt tijdens eb aan de linker oever (281 ng/l). De breedte van de pluim bedraagt ca. 22.24% van de
breedte van het watersysteem (er is nog niet sprake van volledige menging). De concentratie gemiddeld over het dwarsprofiel van het watersysteem bedraagt ter hoogte van dit punt 150 ng/l.

RESULTATEN IN PERSPECTIEF
In deze bijlage zijn de resultaten (lees berekende concentraties bij verschillende lozingsvrachten en afvoeren weergegeven en getoetst aan de
drinkwaternorm van 150 ng/l. De ratio geeft aan hoever de berekende concentratie op een locatie afwijkt van de beoogde norm. Bijvoorbeeld in geval de
ratio C/C-norm een waarde heeft van 10, betekent dit dat de concentratie met een factor 10 wordt overschreden. Dit betekent in dit geval dat om aan de
doelstelling te kunnen voldoen er een reductie van de lozing nodig is van 90%.
Overzicht van resultaten
norm GENX 4) :

150 ng/l

vracht GENX [kg/j]:

beoordeling lokale
effecten met
imissietoets
C-rand
mengzone
op 1000 m

ratio

Scenario

(CL)

maatgevende lage afvoer 1)
2
modale (tijdsgemiddelde) afvoer )
3
gemiddelde afvoer )

4925
4545
3881

6400

beoordeling (mogelijke) consequenties
drinkwaterinname

CL/Cnorm

C-Beneden
Merwede bij
monding
Noord

32.8
30.3
25.9

3113
2873
2452

ratio

Gemiddelde
concentratie
in Noord

C/Cnorm

C-max
linker
oever
zuidelijk
deel Noord

Cmax/Cnorm

(Cgem )

20.8
19.2
16.3

1245
1149
981

8.3
7.7
6.5

471
435
371

ratio

1

ratio
ratio
Cgem /Cnorm CMaassluis
3.14
238
2.90
154
2.47
137

Cmaassluis
/Cnorm
1.59
1.03
0.91

) dit is de maatgevende netto lage afvoer die 90% van de tijd wordt overschreden
) dit is de tijdsgemiddelde afvoer die 50% van de tijd wordt overschreden
3
) dit is de jaargemiddelde afvoer
4
) de veilige norm voor inname drinkwater afgeleid door RIVM; er kan op korte termijn geen waterkwaliteitsnorm worden afgeleid. N.B. het is niet ondenkbaar dat de in de toekomst nog af te leiden
waterkwalitietsnorm nog lager uitvalt dan de drinkwaternorm
2
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Overzicht van resultaten
norm GENX 4) :

150 ng/l

vracht GENX [kg/j]:

beoordeling lokale
effecten met
imissietoets
C-rand
mengzone
op 1000 m

ratio

Scenario

(CL)

maatgevende lage afvoer 1)
2
modale (tijdsgemiddelde) afvoer )
3
gemiddelde afvoer )

2770
2557
2183

3600

beoordeling (mogelijke) consequenties
drinkwaterinname

CL/Cnorm

C-Beneden
Merwede bij
monding
Noord

18.5
17.0
14.6

1751
1616
1380

ratio

Gemiddelde
concentratie
in Noord

C/Cnorm

C-max
linker
oever
zuidelijk
deel Noord

Cmax/Cnorm

(Cgem )

11.7
10.8
9.2

700
646
552

4.7
4.3
3.7

265
244
209

ratio

ratio
Cmaassluis

ratio
Cgem /Cnorm CMaassluis
1.77
134
1.63
87
1.39
77

/Cnorm
0.89
0.58
0.51

1

) dit is de maatgevende netto lage afvoer die 90% van de tijd wordt overschreden
) dit is de tijdsgemiddelde afvoer die 50% van de tijd wordt overschreden
3
) dit is de jaargemiddelde afvoer
4
) de veilige norm voor inname drinkwater afgeleid door RIVM; er kan op korte termijn geen waterkwaliteitsnorm worden afgeleid. N.B. het is niet ondenkbaar dat de in de toekomst nog af te leiden
waterkwalitietsnorm nog lager uitvalt dan de drinkwaternorm
2

Overzicht van resultaten
norm GENX 4) :

150 ng/l

vracht GENX [kg/j]:

beoordeling lokale
effecten met
imissietoets
C-rand
mengzone
op 1000 m

ratio

Scenario

(CL)

maatgevende lage afvoer 1)
2
modale (tijdsgemiddelde) afvoer )
3
gemiddelde afvoer )

2078
1918
1637

1

2700

beoordeling (mogelijke) consequenties
drinkwaterinname

CL/Cnorm

C-Beneden
Merwede bij
monding
Noord

13.9
12.8
10.9

1313
1212
1035

ratio

Gemiddelde
concentratie
in Noord

C/Cnorm

C-max
linker
oever
zuidelijk
deel Noord

Cmax/Cnorm

(Cgem )

8.8
8.1
6.9

525
485
414

3.5
3.2
2.8

199
183
157

ratio

ratio
Cmaassluis

ratio
Cgem /Cnorm CMaassluis
1.32
1.22
1.04

100
65
58

/Cnorm
0.67
0.43
0.39

) dit is de maatgevende netto lage afvoer die 90% van de tijd wordt overschreden
) dit is de tijdsgemiddelde afvoer die 50% van de tijd wordt overschreden
3
) dit is de jaargemiddelde afvoer
4
) de veilige norm voor inname drinkwater afgeleid door RIVM; er kan op korte termijn geen waterkwaliteitsnorm worden afgeleid. N.B. het is niet ondenkbaar dat de in de toekomst nog af te leiden
waterkwalitietsnorm nog lager uitvalt dan de drinkwaternorm
2

Overzicht van resultaten
150 ng/l

norm GENX 4) :

vracht GENX [kg/j]:

beoordeling lokale
effecten met
imissietoets
C-rand
mengzone
op 1000 m

ratio

Scenario

(CL)

maatgevende lage afvoer 1)
2
modale (tijdsgemiddelde) afvoer )
3
gemiddelde afvoer )

1566
1445
1234

2035

beoordeling (mogelijke) consequenties
drinkwaterinname

CL/Cnorm

C-Beneden
Merwede bij
monding
Noord

10.4
9.6
8.2

990
913
780

ratio

Gemiddelde
concentratie
in Noord

C/Cnorm

C-max
linker
oever
zuidelijk
deel Noord

Cmax/Cnorm

(Cgem )

6.6
6.1
5.2

396
365
312

2.6
2.4
2.1

150
138
118

ratio

ratio
Cmaassluis

ratio
Cgem /Cnorm CMaassluis
1.00
76
0.92
49
0.79
44

/Cnorm
0.50
0.33
0.29

1

) dit is de maatgevende netto lage afvoer die 90% van de tijd wordt overschreden
) dit is de tijdsgemiddelde afvoer die 50% van de tijd wordt overschreden
3
) dit is de jaargemiddelde afvoer
4
) de veilige norm voor inname drinkwater afgeleid door RIVM; er kan op korte termijn geen waterkwaliteitsnorm worden afgeleid. N.B. het is niet ondenkbaar dat de in de toekomst nog af te leiden
waterkwalitietsnorm nog lager uitvalt dan de drinkwaternorm
2

Overzicht van resultaten
150 ng/l

norm GENX 4) :

vracht GENX [kg/j]:

beoordeling lokale effecten met
immissietoets

Scenario
1

maatgevende lage afvoer )
2
modale (tijdsgemiddelde) afvoer )
3
gemiddelde afvoer )

C-rand
mengzone
op 1000 m

ratio

(CL)

CL/Cnorm

150
138
118

1.0
0.9
0.8

C-Beneden
Merwede bij
monding
Noord
∆CL/Cnorm
99.8%
95
92.1%
87
78.6%
75

194.5

beoordeling (mogelijke) consequenties
drinkwaterinname

ratio

Gemiddelde
concentratie
in Noord

C/Cnorm

C-max
linker
oever
zuidelijk
deel Noord

Cmax/Cnorm

(Cgem )

0.6
0.6
0.5

38
35
30

0.3
0.2
0.2

14
13
11

ratio

ratio
ratio
Cgem /Cnorm CMaassluis
0.10
7
0.09
5
0.08
4

Cmaassluis
/Cnorm
0.05
0.03
0.03

1

) dit is de maatgevende netto lage afvoer die 90% van de tijd wordt overschreden
) dit is de tijdsgemiddelde afvoer die 50% van de tijd wordt overschreden
3
) dit is de jaargemiddelde afvoer
4
) de veilige norm voor inname drinkwater afgeleid door RIVM; er kan op korte termijn geen waterkwaliteitsnorm worden afgeleid. N.B. het is niet ondenkbaar dat de in de toekomst nog af te leiden
waterkwalitietsnorm nog lager uitvalt dan de drinkwaternorm
2

Echter om aan immissietoets te voldoen mag, uitgaande van de maatgevende lage afvoer, de toename in concentratie ten gevolge van de lozing (∆C-L)
maar 10% van de norm bedragen. Dit betekent dat de toelaatbare vracht o.b.v. immissietoets 19.5 kg/j bedraagt.
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Conclusies
Voor de beoordeling is uitgegaan van de norm voor drinkwater die is afgeleid door RIVM. Er is nog
geen ecologische norm afgeleid. Van wege de beperkte dataset kan dit niet op korte termijn
plaatsvinden. Het is niet ondenkbaar dat de nog af te leiden ecologische norm lager uitvalt dan de
drinkwaternorm.
Immissietoets
De lozingsvracht zoals nu opgenomen in de vergunning van 2700 kg/j voldoet niet aan
immissietoets: om op de rand van de mengzone bij maatgevende lage afvoer te voldoen
aan een maximale toename in concentratie van 10% van de norm (150 ng/l) moet de
vracht worden gereduceerd tot 20 kg/j. Dit is een reductie van 99,3 %. Een lozing van
2700 kg/j leidt tot een toename in concentratie op de rand van de mengzone van C lozing/Fverdunning-1000 m. Uit immissietoets (www.immissietoets.nl) volgt een
verdunningsfactor, uitgaande van een lozingsdebiet van 0.589 m3/s, van 69.96. Met Clozing: 2700/8760/3600/0.589*1E9 = 145359 ng/l, leidt dit tot een concentratie van 2078
ng/l op de rand van de mengzone. Dit is 13.85 keer de norm. De toename van de
concentratie op de rand van de mengzone bedraagt 145359/69.96 = 2078 ng/l (2078/150
= 1385% van het MKE) ==> dit mag maximaal 10% zijn. Dit betekent dat de lozing
niet voldoet aan de immissietoets ==>> benodigde reductie om wel te voldoen
bedraagt: (1-0.1/13.85) = 99.3%. Dit komt overeen met een lozingsvracht van 19.5 kg/j.
De lozing van 2700 kg/j leidt bij maatgevende lage afvoer tot overschrijding van de
drinkwaternorm van 150 ng/l in de gehele Noord. Voor nog hogere vrachten is de
overschrijding nog hoger.

Consequenties oeverinfiltratiegebied drinkwater:


De gemiddelde concentratie in de Noord bedraagt uitgaande van een lozingsvracht van
2700 kg/j resp. 157 (gemiddelde afvoer), 183 (tijdsgemiddelde modale afvoer) en 199
ng/l (maatgevende lage afvoer). Dit is in alle gevallen meer dan 150 ng/l, de norm die door
RIVM is afgeleid voor drinkwater.



Aan de linkeroever van het zuidelijke deel van de Noord kan de concentratie in de pluim,
omdat daar nog géén sprake is van volledige menging, nog hoger oplopen.



De gemiddelde concentratie in de Noord voldoet aan de norm bij een vracht van 2035 kg/j
bij maatgevende lage afvoer en bij een vracht van 2200 kg/j bij tijdsgemiddelde modale
afvoer en bij een vracht van 2580 kg/j bij gemiddelde afvoer.



Gerealiseerd moet worden dat bij deze lozingsvrachten er NIET aan de immissietoets wordt
voldaan. Als gevolg van het feit dat de lozing nog niet volledig is gemengd vindt overschrijding van de norm langs aan de oever in de Noord. Het gaat hier om grote stukken
oever die afhankelijk van de afvoer kunnen oplopen tot meer dan 12 km – 15 km.

Bijlage 2.1

Beleid

Een restlozing moet na toepassing van BBT (=voorwaarde) voldoen aan de immissietoets. Met de
immissietoets wordt beoordeeld of de lozing niet in strijd is met de (lokale) waterkwaliteitsdoelstellingen en de benedenstrooms geldende doelstellingen voor beschermde gebieden
(zwemwater, drinkwater, schelpdier water) of strengere waterkwaliteitsdoelstellingen geldend voor
benedenstrooms gelegen brakke of zoute wateren. De beoordeling met behulp van de
immissietoets is verplicht voor directe en indirecte lozingen en is vastgelegd in het handboek
immissietoets 2016. De immissietoets wordt sinds 2000 in Nederland toegepast. In 2011 is de
immissietoets ook Europees uitgerold als onderdeel van de Richtlijn Prioritaire Stoffen1.
De geldende waterkwaliteitseis (MKE) mag worden overschreden in een omvang gelimiteerd
gebied, de MKE-mengzone (het rood gearceerde gebied in figuur). Op de rand van de mengzone
mag de concentratie niet méér bedragen dan de waterkwaliteitseis (MKE). De mengzone is het
gebied waar het MKE, de concentratie waarboven chronische effecten kunnen optreden, wordt
overschreden. Om ecologische effecten te voorkomen is dit gebied gelimiteerd in omvang. De
lengte van de mengzone bedraagt 10*breedte van het watersysteem met en maximum van 1000
m.
Een soortgelijke beoordeling vindt plaats voor acute effecten. Omdat acute effecten altijd
vermeden moeten worden is de zone waarin de concentratie waarboven acute effecten kunnen
optreden (MAC) mag worden overschreden nog veel kleiner van omvang. De lengte van de MACmengzone bedraagt maximaal 25% van de breedte van het watersysteem, met een maximum van
25 m. De MAC mag op de rand van de MAC-mengzone niet worden overschreden.
Om acute en chronische effecten in oppervlaktewater te voorkomen wordt de immissietoets
gebaseerd op de maatgevende lage afvoer, de afvoer die 10 % van de tijd wordt onderschreden.
Dus maximaal kan een dergelijke periode gemiddeld ruim 5 weken op jaarbasis voorkomen. Soms
kan dit gedurende weken aaneengesloten voorkomen. Indien van de gemiddelde afvoer zou
worden uitgegaan dan kunnen gedurende de helft van de tijd overschrijdingen van de waterkwaliteitsdoelstellingen optreden waardoor acute en chronische effecten als gevolg van een lozing
kunnen optreden. Dit is niet gewenst.
Omdat in Nederland sprake is van hoge dichtheid van industriële activiteiten die lozen op
oppervlaktewater mag de concentratieverhoging op de rand van de MKE-mengzone niet meer zijn
dan 10% van het MKE. Hiermee wordt normopvulling voorkomen en wordt beschikbare ruimte
evenredig verdeeld over meerdere lozers. Dit voorkomt dat 1 lozer de beschikbare ruimte op grond
van waterkwaliteitsdoelstellingen volledig inneemt en andere lozers geen vergunning meer kunnen
krijgen. Dit zou bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven met z’n grote dichtheid aan lozers tot
onwerkbare situaties leiden. De ervaring leert dat lozers die BBT hebben toegepast en lozen op
Rijkswater deze criteria over het algemeen kunnen halen.
De immissietoets (www.immissietoets.nl) berekend de menging als functie van de afstand tot het
lozingspunt. Deze mengfactor wordt gebruikt bij de beoordeling van de lokale effecten (mengzonetoets). Voor de beoordeling van de consequenties voor de beschermde gebieden gaat ingeval de
beschermde gebieden zich bevinden buiten het waterlichaam waar de lozing plaatsvindt, wordt
uitgegaan van volledige menging. Voor de beoordeling van effecten van een lozing moet zowel
voor de mengzone toets als de beoordeling van de effecten voor beschermde gebieden worden
uitgegaan van de maatgevende lage afvoer, de (netto) afvoer die 90% van de tijd wordt
overschreden.

1 TECHNICAL GUIDELINES FOR THE IDENTIFICATION OF MIXING ZONES pursuant to Art. 4(4) of the Directive
2008/105/EC
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Figuur 2

Ligging van de lozingspluim als gevolg van lozing bij eb.

Beoordeling van consequenties van de lozing
voor benedenstrooms gelegen beschermde
gebieden, in dit geval het gebied wat wordt
gebruikt voor drinkwater-winning middels
oeverinfiltratie.

Beoordeling van consequenties van de lozing voor
de waterkwaliteit met immissietoets op 1000 m van
lozingspunt:
∆CL ≤ 10% MKE en
CL ≤ MKE

In de navolgende figuren zijn de afvoerdebieten voor de verschillende wateren weergegeven. Dit
zijn berekende afvoeren gebaseerd op de afvoer bij Lobith. De afvoeren die zijn weergegeven zijn
afgeleid van resp. de gemiddelde afvoer bij Lobith (2200 m3/s), de tijddsgemiddelde afvoer bij
Lobith (1750 m3/s) en de maatgevende lage afvoer bij Lobith (1200 m3/s).
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Figuur 2.

Maatgevende lage afvoeren
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Figuur 3.

Gemiddelde afvoeren

1472

1314

561
561

204

753

158

357

911
678
233

467
110

568

Figuur 4.

Tijdgemiddelde modale afvoeren
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Bijlage 3: Onttrekkingsgegevens van winvelden
Nieuw-Lekkerland, Lekkerkerk, Ridderkerk en
Hendrik-Ido-Ambacht

1 mei 2017
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Onttrekkingsdebiet (m3/jr) x 100000
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